
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE 

Cankarjeva cesta 10 

1000 Ljubljana 

V Ljubljani, 04.08.2021 

 

Predmet: Vloga za pridobitev soglasja za izvedbo prireditve »Skoči po svoje« 

Športno društvo Migamigamo iz Ljubljane je dejavno na področju osveščanja javnosti o pomembnosti 

športne aktivnosti za zdravje in dobro počutje. Pripravljamo športno prireditev »Skoči po svoje«, s 

katero želimo vzpodbuditi mlade k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi. Prireditev je 

predvidena v soboto, 16.10.2021. V primeru slabega vremena je nadomestni datum sobota, 

23.10.2021. Ura začetka je 9:00, s koncem ob 18:00 uri. 

Prireditev je namenjena naključnim mimoidočim. Na dogodek bomo vabili tudi preko spletnih 

družbenih omrežij in radija. Pričakujemo do 1000 obiskovalcev, ki se bodo zvrstili tekom dneva. V 

vabilu bomo obiskovalce pozvali, naj na prireditev prihajajo peš ali s kolesom.  

Prireditev je zasnovana v obliki 10 postaj, razmeščenih v prostoru, kjer se bodo odvijale različne 

športne aktivnosti pod nadzorom športnih pedagogov. 9. postaja bo namenjena reklamnim vsebinam 

na temo športne prehrane in opreme. 10. postaja pa predvajanju vizualnih in glasbenih vsebin. 

Začetek postavljanja prireditvenega prostora je dan pred prireditvijo, ob 8:00 uri zjutraj. Na 

prireditveni prostor bi dostopali po utrjenih poteh in sicer z dvema kombijema ter enim osebnim 

vozilom. Opremo iz vozil bomo na zelenice prenesli ročno oziroma s transportnimi vozički. Po dostavi 

opreme bomo vozila umaknili na uradna parkirišča. 

Na prireditvenem prostoru bomo imeli naslednjo opremo: 

- Športne rekvizite in drugo opremo  (kanvas, samostoječe mreže za igranje badmintona, 

opremo za slack line, 4 zvočniki, manjši LCD ekran, lesene klopi, mize, agregat), 

- 4 kemični WCji, 

- začasni koši za ločeno zbiranje odpadkov na vsaki postaji 

Prireditveni prostor bomo povrnili v prvotno stanje najkasneje dan po zaključku prireditve. Zabojnike 

za ločeno zbiranje odpadkov, vreče in odvoz odpadkov bomo pravočasno uredili z izbranim 

podjetjem. Z namenom zmanjševanja količine odpadkov v času prireditvi, bomo pozivali obiskovalce 

da s seboj prinesejo lastno stekleničke za tekočino za večkratno uporabo. Na prireditveni lokaciji 

bodo tudi člani našega društva, ki bodo krožili po prireditvenem prostoru in sproti pobirali odpadke 

ter praznili polne koše na postajah. Odpadki se bodo do konca prireditve zbirali v zabojnikih za ločeno 

zbiranje odpadkov.  

Kontaktna oseba v času prireditve je Ivana Skesana, 031 000 000, ivana.skesana@miga.si 

Prosimo vas za izdajo potrebnega soglasja. 

Lepo vas pozdravljam 

 

Ivana Skesana 

mailto:ivana.skesana@miga.si


Priloge: 

- načrt transporta 

- načrt ureditve prireditvenega prostora 
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Načrt ureditve prireditvenega prostora 

 

 


